
Grunnskóli  
Hornafjarðar 
470 8400 
 

1. fundur í skólaráði Grunnskóla Hornafjarðar 2022 - 2023 

25. nóvember 2022 í Heppuskóla – stofu 5 
 

Fundarstjóri: Kristín G Gestsdóttir  

Fundarritari: Fjóla Jóhannsdóttir 

 

Mættir: Helga, Ingibjörg, Eik, Heiða, Íris, Fjóla og Emilía  

 

Dagskrá  

1. Fulltrúar í skólaráði kynntir og farið yfir hlutverk skólaráðs.  

Fyrir hönd nemenda; 

             Emilía Alís Karlsdóttir            08emilia@skolapostur.is      2021 

             Írís Ösp Gunnarsdóttir  09iris@skolapostur.is                          2022 

Fyrir hönd foreldra;  

Helga Guðnadóttir   gudnadottirhelga@gmail.com   2022  

Ingibjörg Sveinsdóttir  imbasv82@gmail.com    2022  

Fulltrúi foreldrafélagsins:  

Eik Aradóttir      eikaradottir@gmail.com  2022 

Fyrir hönd starfsmanna;  

Erla Þórhallsdóttir   erlath@hornafjordur.is   2021 

Fjóla Jóhannsdóttir   fjolaj@hornafjordur.is    2022 

Heiða V. Sigurbjörnsdóttir   heidavilborg@hornafjordur.is   2021 

Fyrir hönd stjórnenda;  

Kristín G Gestsdóttir        kristinge@hornafjordur.is  

 

2. Fundartímar skólaráðs í vetur:  

Kristín bauð fundargesti velkomna  

Fundartíminn kl. 8:;15 á föstudögum er ekki að ganga upp. Því þarf að færa til fundartímann. 

Skólaráðsfulltrúum hentar að mæta í hádeginu. Kristín ætlar að finna dag sem hentar.  

3. Fyrirkomulag funda. 

a. Fundartími vetrarins – Á fyrsta fundi velja fundarmenn fundartími vetrarins og 

fundarstað. Reynt er að velja tíma sem hentar öllum og gott ef hægt er að hafa 

hann á skólatíma.   

b. Fundargerðir – Fundarritari er einn af starfsmönnum skólans. Hann sendir 

fundarmönnum fundargerð að loknum fundi og þegar þeir hafa samþykkt 

fundargerð þá er hún birt á heimasíðu skólans 

http://gs.hornafjordur.is/foreldrar/skolarad/  

c. Trúnaður og málefni einstaka nemenda eða starfsmanna.  Sú höfuðregla 

gildir að málefni einstaklinga eru aldrei rædd á þessum fundum heldur eru þau 
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sett í annan farveg. Mikilvægt er að fulltrúar í foreldraráði séu í góðum tengslum 

við bakland sitt og geti komið málefnum þess á framfæri. 

 

4. Áherslumál vetrarins   

a. Skólamenningin: Mikilvægt markmið að öllum líði vel. Að stjórnendur og kennarar 

þekki nemendur. Þörf á jákvæðari umræðum um skólann.  Uppeldi til ábyrgðar er 

stefna skólans og leiðsagnarnám. Nemendastýrð foreldraviðtöl þar sem nemendur fá 

að halda viðtalið og kennari situr til hliðar. Kennarar fá að fara á námskeið í vor eða 

haust.  Skólareglur eru í handbókinni og er mikilvægt að fara eftir þeim.  

b. Teymisvinna / teymiskennsla:  Heldur áfram á komandi árum. Kennarar eru sátti við 

þessa vinnu og hafa farið í gegnum þessa vinnu s.l. tvö ár.   

c. iPadvæðing: Allir nemendur hafa aðgang að Ipad. Í ár er það fyrsta árið í 

unglingadeildinni sem allir nemendur eru með sinn eigin I-pad. Takmarkanir eru á 

aðgengi að öppum í gegnum skólapost.is og eru I-padar tengdir Jamf sem er kerfi sem 

heldur utan um I-padana. Fræðsla er mikilvæg gagnvart samfélagsmiðlum. Í 

samningum sem nemendur skrifa undir þegar þau fá Ipad eru reglur gagnavart 

niðurhali á samfélagsmiðlum og fleira. Umræður um samfélagsmiðla sem voru 

gagnlegar.  

 

5. Skólapúlsinn niðurstöður: Lagður fyrir á haustinn og vorin þar sem færri nemendur í 

skólanum þetta ár og næsta en svo fer þeim fjölgandi.  

Púlsinn er lagður fyrir nemendur í 2.-5. bekk. Niðurstöður eru góðar og er marktækt betri frá 

síðasta ári og landinu í öllum þáttum.  Einnig er púlsinn lagður fyrir 6.-10. bekk - Hreyfing 

langt yfir meðaltali á landinu líkt og áður. Agi í tímum er góð er jafnt á við landið, og hefur 

lagast frá því árinu á undan. Leiðasagnarnám kemur vel út. Hollt mataræði er á við 

landsmeðaltal. Einelti mælumst neðarlega á landsvísu. Nemendur með trú á eigin námsgetu 

jafnt á við landið.  Heilt yfir eru þetta mjög góðar niðurstöður fyrir skólann. Umræður um 

eineltisáætlanir og hvernig þeim er fylgt eftir. Niður stöður skólapúlsins eru á heimasíðu 

skólans.  

 

6. Árshátíð skólans. Til upplýsingar um 650 manns voru í íþróttahúsinu að horfa á sýninguna og 

er þetta fjölmennasta samkoma ársins á Hornafirði.  Aðgangseyri dekkar kostnað við 

uppsettningu.  Þeir sem sitjast aftast sjá ekkert á sviðið. Setja upp skjá fyrir ofan sviðið til að 

allir sjái 

 

7. Visgata: Svalbarð að verða vistgata.  Það á að fækka bílastæðum. Gatan verður þrengd. 

Ganstéttar breikkaðar. Bílastæði fyrir kennar verður bak við Hafnarskóla.  

 

8. Skólalóðin- Kemur nýr kastali á skólalóðina á að koma í Desember. Nýjar teikningar hjá 

landslagsarkitekt í vinnslu.  

 

9. Ferðir: Kiwanis ætlar að styrkja ferð með jólakassasölu. Allur ágóði fer í nýja  ferð sem á eftir 

að ákveða hvað verður. Vatnajökulsþjóðgarður í samstarfi við skólann er rétt að byrja. Sækja 

um í fræðslusjóða Öll börn skoða íshella, sækja um styrk fyrir rútuferð næstu 5 árin. 7 bekkur 

fer í þessar ferðir.  

 

Fleira ekki rætt fundi slitið kl. 10:00 

Fundargerð ritaði Fjóla Jóhannsdóttir 

  


